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Beleeftuin Kindercentrum Makkum
vrijdag 16 juni feestelijk geopend

5

No. 1643 - 28 juni 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
Tijdens een vrolijk zomerfeest in boerderijsferen werd op vrijdag 16 juni de beleeftuin
van Kindercentrum Makkum officieel geopend. Zowel de leidsters als de kinderen waren prachtig in stijl verkleed: van boerinnetje
tot varkentje of toch in de prinsessenjurk als
koninklijk bezoek. Er was volop lekkers voor
alle bezoekers, er kon een rondje gereden
worden op een paardje, er was vrolijke muziek, schmink en een heerlijk springkussen.
In het zonnetje werd hier door jong en oud
volop van genoten.
Om kwart over 3 nam Harmke Adema het
woord. Zij riep Jildou, Rinnie, Beanca, Hilde,
Evelien en Gerard van de commissie die zich
ingezet heeft voor de beleeftuin naar voren.
Zij bedankte hen hartelijk voor alle inspanningen. “Ze waren er altijd en ze waren onmisbaar!” Daarnaast werden de heer Bouma
en mevrouw Sieswerda van de gemeente
Súdwest- Fryslân bedankt. “Een prachtige tuin, natuurlijk hou je altijd wensen, dus
ik kom straks nog even met u netwerken”,
aldus Harmke. “En dan heb je tijdens zo’n
project heel veel dingen die nog ‘even’ moeten gebeuren. Voor heel veel ‘eventjes’ wil
ik Trijntje en Tjeerd bedanken, die hier altijd
maar weer stonden”, besloot Harmke. Als
bedankje werden er bloemen en een doosje
eieren uitgedeeld.
Een speciaal woord van dank was er voor
Evelien Barbiers van Makkum Aantrekkelijk
Duurzaam. “Als geen ander weet jij mensen
te mobiliseren en weet je de ingangen voor

subsidies te vinden. Je bent een topper met
hoofdletters en ik wil jou dan ook uitnodigen om de officiële openingshandeling te
verrichten.” Onder luid applaus en gejuich
knipte Evelien het lint voor de ingang van
de beleeftuin door met een reuzenschaar
en stroomden alle bezoekers enthousiast de
tuin in.
Evelien deelde Harmke vervolgens mede dat
er ook voor haar nog een kleine verrassing
was…. Op het hokje in de beleeftuin bleek
een bord bevestigd te zijn, dat tot dat moment nog bedekt was met een doek. Harmke werd verzocht om het bord te onthullen
en zo de naam van de beleeftuin bekend te
maken. De beleeftuin heet Harmke’s Hofke.”
Ik ben zéér vereerd!”, reageerde Harmke.
In de tuin werd door de kinderen inmiddels al
druk gespeeld….. De beleeftuin is ingericht
met prachtige speeltoestellen van natuurlijke
materialen en zal zowel door het kindercentrum als de openbare basisschool gebruikt
worden.

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
MAKKUM

Cynthia Lenigestr. 16
Vraagprijs
€ 114.500,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112,
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de betreffende tandartspraktijk:
16, 17 en 18 juni:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
23, 24 en 25 juni:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Familieberichten
GEBOREN
11 juni 2017
Gefeliciteerd met de geboorte
van kleine

Renske
dochter van Hielke en Lisette
De trotse Pake en Beppe
M. en F. Cuperus
Bleekstraat 15, Makkum
Leaf | Bysûnder | Geweldich | In wûnder!

Anne-Siebren
grutte broer: Wybrand
soan fan Simon en Sietske Jaspers
15 juni 2017 | 23.31 oere | 3560 gram
Us adres:
Botterstraat 3, 8754 AA Makkum
Foar in hapke as in slok binne wy nea te drok:
Sietske: 06-51095620

“Elk leven heeft zin als men in vrede sterft”

Dhr. A. Koekoek

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

onze bewoner app. 307.
Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers Patyna,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Makkum, juni 2017
“De herinnering blijft”
Op 16 juni is overleden ons zeer
gewaardeerd lid

Dhr. Anne Koekoek

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl

Hij was meer dan 30 jaar een actief
bridger binnen onze vereniging.
Onze condoleantie gaat uit naar z’n
kinderen en de naaste familie.

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Leden en bestuur Bridgeclub Makkum

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Anne Koekoek
Wij wensen Jenny, Ulbe, Thomas, Anja,
José en verdere familie veel sterkte toe.
		
Johannes en Ilona
		
Marcel en Julia
		
Gerwin en Fenny
		
Antoine en Alie
		
Freddy en Marlisa
		
Jacob en Elisabeth
		en kinderen
Je weet dat je los moet laten,
maar een ouder kun je nooit echt missen.

Anne Koekoek
De vader van onze lieve vriendin Marga
is er niet meer. Wij wensen Marga, Leo,
kinderen/kleinkinderen en familie heel
veel sterkte toe met dit grote verlies.
Harmina en Tom
Ineke en Wilko
Tineke en Thom

OVERLIJDEN

Op 16 juni is overleden

Colofon

Verdrietig zijn wij dat na een periode
van afnemende gezondheid is
overleden, de vader/schoonvader van
onze vrienden.

Makkum, juni 2017

De cirkel is rond.

Donata Felicia Swart
* 1 augustus 1955	 † 20 juni 2017
Leeuwarden		
Makkum
Ondanks het feit dat ze ruim 30 jaar
M.E. had en er vaak onbegrip voor was,
heeft ze zich nooit willen laten beperken
door deze slopende ziekte en stond ze
positief in het leven.
lieve mam,
Met veel verdriet, maar met diep respect
heb ik je los moeten laten.
Je liefhebbende zoon Daniel
We hebben op zaterdag 24 juni jl. in
besloten kring afscheid genomen in
het crematorium te Sneek.
Correspondentieadres:
Daniel Swart
Flat 1B 153 Cromwellroad SW5
0TQ London UK.
danieljacob.swart@gmail.com
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‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 14 juni is overleden onze bewoner
mevrouw

Op 24 juni is overleden onze bewoner
mevrouw

T. Steinfort-Koopmans
Wij wensen haar familie veel sterkte
met dit verlies.

F. Heslinga-Smit
Wij wensen haar kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 14 juni 2017

Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 24 juni 2017

Zoekertjes
Te koop aangeboden: Oude Tijdschriften,
ondermeer;
FRYSKE GROUN VAN 1935 T/M 1937 (34
stuks)
DE SPIEGEL ( 6 stuks)
HET LEVEN (104 stuks)
WERELDKRONIEKEN (86 stuks)
Tel. 06-15020753
Te Koop: Grote gas Barbecue (Landmann)
compleet met flex € 50,-.
Tel. 0515-230209
Te koop: Elektrische damesfiets. Batavus
E-Go RemovE Mercator. Accu in kettingkast!
2 kleuren metallic grijs .Zeer mooie, complete
fiets.
Makkum, tel. 0515-856444
Te koop wegens overcompleet: mooie koelvriescombinatie. Staat op dit moment nog op
camping Mounewetter in Witmarsum.
Tel. 06-10330523
Gezocht: Iemand die zo nu en dan wil
wandelen met mijn 80-jarige oom in rolstoel.
Woonachtig in Avondrust.
Tel: 06-42999828
Gevonden 13 juni op de Touwenlaan. Zilveren
kinderring met steentje.
Tel. 0515-232404

KAATSVER. MAKKUM ORGANISEERT
DE 15e NOTA’S SCHILDERSBEDRIJF PARTIJ
Makkum,
Zondag 9 juli a.s. zal deze laatste ledenpartij vóór
de Makkumer Merke plaatsvinden.
De partij is voor Heren en Dames en ook alle jeugdleden kunnen weer mee
kaatsen, dus tussengroep, welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee!
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen en
de kransen worden aangeboden door:

Gerritsma Interieurbetimmering

Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Opgeven voor de partij kan in de kantine, via 06 51 071 051,
of via secretariaat@kv-makkum.nl
Voor de jeugd tot vrijdagavond 17.00 uur!! via jeugd@kv-makkum.nl
Voor Heren en Dames tot zondagochtend 9.30 uur !!
Kantinedienst 10.30 uur: Durkje v.d. Gaast en Karin Wijma
Vanaf 15.00: Hinke Lemstra, Pietsje Adema en Tjitske Altena.
Het Bestuur.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Zoekertje

Veertig jarig bestaan Tennisvereniging Makkum
Voor het vieren van het veertig jarig bestaan
heeft Tennisvereniging Makkum op zaterdag
10 juni een groot feest georganiseerd. Er werd
natuurlijk getennist en de dag werd afgesloten
met een groot slotfeest. Vanaf 10 uur werden
de deelnemers ontvangen met koffie en gebak gemaakt door Martje en Fogel. Tussen de
middag was er soep van Claudia met broodjes
van Bakkerij Kluft.
Veertig enthousiaste deelnemers speelden
met wisselende partners vier partijen. Het
weer was perfect en de banen waren dankzij
Jentje Alkema weer heel goed bespeelbaar.
Winnaars in de verschillende poules waren
GertJan Gerrits, Pietsie van Dijk, Menno de
Vries, Reino Mulder, Pim Bergsma en Fogel
Strikwerda.
In zijn slotwoord riep de huidige voorzitter Richard Dol de voorzitter van het eerste uur Piet
Venema naar voren. Piet was destijds ook de
initiatiefnemer en oprichter van Tennisvereniging Makkum. Als blijk van waardering kreeg
hij een presentje met oorkonde, voorzien van

een passend gedicht, overhandigd. Vervolgens werden alle vaste vrijwilligers door de
voorzitter in het zonnetje gezet en van een
oorkonde voorzien. Dit was tevens bedoeld
als oproep voor het tekort aan vrijwilligers.
Sponsoren zijn ook van groot belang voor een
vereniging. De volgende sponsoren maakten
de dag mogelijk: Bakkerij Kluft, De Wijnkapel,
Kapsalon Kreatief, Kapsalon Durkje, Schoonheidssalon Rianne, Slager Bruinsma, Sporthuis AP vd Feer, De Eerlijkheid, Het Pareltje,
Blom yn ien, Taxi vd Bles, Bas Zijp Groente en
Fruit, Mitra Sneek en buurt ‘het pleintje’.
Om vijf uur stond iedereen fris gedoucht klaar
voor het slotfeest. Zanger Rein uit Bolsward
zorgde tijdens het slotfeest voor passende
muziek.
Tennisvereniging Makkum is laagdrempelig, heeft een vriendelijke sfeer en heeft ruim
voldoende banen beschikbaar voor nieuwe
leden. Neem gerust contact op om eens vrijblijvend een balletje te slaan.

Uitslag van de ‘Kleine Welpen’ kaatspartij

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Vanaf heden hebben
we weer een
nieuwe menukaart
en zijn we weer
meerdere dagen
per week geopend!
Kijk op onze website voor
meer informatie.

Woensdagmiddag 14 mei jl. werd deze partij
gehouden. De partij is voor onze kleine kaatstalentjes, men wordt hier door het jeugdbestuur voor uitgenodigd. Een week eerder was
er storm en regen, maar vandaag was er volop
zon.
Er deden vijf partuurtjes mee en iedereen
moest dus vier keer kaatsen. Alle jongens en
meisjes deden heel erg goed hun best en
langs de kant keken heit en mem, pake en
beppe, omkes en tantes hun ogen uit over zoveel kaatstalent.
De standen op de telegrafen konden nog niet
door iedereen goed worden begrepen, zodat
sommige kaatsers niet helemaal wisten of ze
nu gewonnen hadden of niet. De prijsuitreiking
was dan ook een grote verrassing. De 1e prijs

was vandaag voor Djento Ruivenkamp & Ilse
Amels. De 2e prijs was voor Alex de Boer &
Klaas Dijkstra.
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Clubkampioenschappen TV Makkum
De clubkampioenschappen van TV Makkum
in de week van 11 t/m 17 juni zijn een groot
succes geworden. Zesendertig deelnemers
speelden in acht poules in het dubbel- en gemengd dubbelspel en in het herenenkel. Na
de laatste partijen op zaterdag 17 juni kon de
balans worden opgemaakt van een geslaagd
kampioenschap. De weersomstandigheden
waren de hele week perfect en er waren geen
ernstige blessures. Opvallend was dat er vijf
leden waren die met hun volwassen kinderen
meededen in het dubbel- of gemengd dubbelspel. Twee van deze koppels werden zelfs
kampioen.
Terwijl alle spelers schoon en fris zaten na te
genieten van een mooi kampioenschap werden de clubkampioenen gehuldigd. Deze
kampioenen waren: Gemengd dubbel A: Amy
van Palmhoven en Remko Slootweg. Gemengd dubbel B: Nynke en Arie de Zee. Herendubbel A: Jan Koornstra en Oane de Boer.
Herendubbel B: Richard en Carsten Dol. Damesdubbel A: Amy van Palmhoven (de beste
van vier dames die in wisselende samenstelling hebben gedubbeld). Damesdubbel B: Carien Treub en Annette Meina. Damesdubbel C:
Anja vd Meer en Piety Vriesinga. Heren enkel:
Oane de Boer.
Vervolgens werden de winnaars van de Noor-

delijke voorjaarscompetitie gehuldigd. TV
Makkum heeft dit jaar twee kampioensteams.
Donderdagavond Dames Makkum 1: Marjan
Bijlsma, Maartje vd Velde, Lisanne Bijlsma en
Margreet Oldenhof. Zaterdag Gemengd dubbel: Claudia Slootweg, Hermien Bosma, Bartina Oppedijk, Henri de Vries, Johannes Lenters
en Eddie Oppedijk.
Een speciaal dankwoord was er voor technisch man Eelke de Vries die reeds vele tientallen jaren onopvallend alle onderhoudswerk
aan het mooi gelegen tenniscomplex verricht.
Na afloop van de huldigingen werd de week
afgesloten met heerlijke shoarma van slagerij
Bruinsma uit Makkum.

Omloop van Gaast

Na lange afwezigheid wordt op donderdagavond 6 juli de Omloop van Gaast georganiseerd tijdens het dorpsfeest. De wielrenners
starten in een A- en B-peloton en gaan vanaf
19.00u van start in Gaast. Van daaruit rijden
ze langs de Zeedijk naar Ferwoude en komen
ze via de Boerestreek weer terug naar Gaast.
In totaal rijdt het A-peloton 9 ronden en het
B-peloton 7 ronden. Kom gerust kijken naar
dit spektakel en bestel een drankje in de tent
op het sportveld, u bent van harte welkom!

Uitslagen Makelaardij Kingma-Walinga kaatspartij

Op vrijdagavond 16 juni kon de jeugd van Makkum samen kaatsen met hun heit, mem, grotere
broer of zus, oom, tante, buurman, buurvrouw enz., enz. Beginners / Tussengroep: 1e Prijs: Klaas
en Johan. 2e Prijs: Mirte en Mirjam. Welpen: 1e Prijs: Romine en Lieke. 2e Prijs: Leon en Anouk.
3e Prijs: Tirza en Larissa. 1e Prijs verl.r.: Harry en Rik. 2e Prijs verl.r.: Tymen en Menno. Pupillen:
1e Prijs: Clive en Jacob. 2e Prijs: Bram en Lenthe. 3e Prijs: Riki en Andrea. 1e Prijs verl.r.: Rianne
en Vollie. 2e Prijs verl.r.: Gjalt en Jesse. De prijzen, een fotolijst met foto van het partuur, werden
aangeboden door Makelaardij Kinga/Walinga.
Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Brandweerweek bij de bibliotheek

Hoedenparade tijdens
125e Makkumer Merke
Hoofdklasse kaatsen
Door Judith van Lavieren
In juli viert Kaatsvereniging Makkum haar
125-jarig bestaan. Tijdens de Makkumer Merke kan er uiteraard genoten worden van de
mooie kaatssport, maar er is meer in dit jubileumjaar. De Makkumer Merke gaat op donderdagavond 13 juli van start met een revue
en tijdens het Dames& Heren Hoofdklasse
Kaatsen op zaterdag 15 juli wordt het Superzaterdag in Makkum. Om de feestvreugde te
verhogen worden alle bezoekers uitgenodigd
om een hoed te dragen tijdens deze bijzondere kaatspartij.
Wat is precies de bedoeling? Durkje Hoeksema van VanNuyen Hoeden licht toe:
“Kom op deze Superzaterdag naar het Makkumer Merketerrein met hoed en zorg ervoor dat
u/je het mooiste geheel bent. Een driekoppige
jury bestaande uit onze Makkumer Maxima
Karin Wijma , Bruidsmodedeskundige Ewoud
van der Kamp en Fervent Hoedendraagster
Manon Roemer kiezen in uiterste zorgvuldigheid de mooiste bezoekers uit. Van 14.3016.00 uur ligt de rode loper voor u klaar ter
hoogte van het feestpaviljoen. De prijzen zijn
verdeeld in trendy/chique en grappig/origineel
met een totaal pakket aan cadeaubonnen ter
waarde van € 300.-

Door Judith van Lavieren
Kerkstraat Makkum, 15 juni 2017 om 14.30
uur: voor de bibliotheek staat een brandweerauto, vijf brandweermannen op de been en
achter in het jeugdgedeelte is het opvallend
stil… Wat was er aan de hand in de Kerkstraat? Geen ongelukken of brand gelukkig,
maar een bezoek van de brandweer aan de bibliotheek ter gelegenheid van de brandweerweek van de bibliotheken in Súdwest- Fryslân.
De brandweer ging naast Makkum ook langs
in Bolsward, Wommels, Sneek, Workum en
Koudum.
De kinderen zaten ademloos te luisteren naar
brandweerman Anne de Jager die voorlas uit
het boek over Spuit Elf de brandweerolifant.
Daarna mochten ze naar buiten om de brandweerauto van binnen en buiten te bekijken
onder de deskundige leiding van zijn vier collega’s. Die brandweerauto kwam de vierdaagselopers nog wel bekend voor: “Mei Avondvierdaagse hoefde ik net ûnder de douche”
en “Jullie hebben ons helemaal nat gespoten
toen het zo warm was!”
Het gebruik van de ademluchtfles en het masker werd gedemonstreerd. Best imponerend
voor de jonge bezoekertjes. Vol belangstelling
werden de slangen en spuiten bestudeerd
en ook de ‘scherpe scheppen’ op de brandweerauto werden bewonderd. Inmiddels zat

de auto vol met kinderen, moeders en beppes want ook van binnen mocht alles bekeken
worden en mocht je alles vragen. De prachtige
finale van dit alles? Met zijn allen mee om een
rondje te rijden in de brandweerauto…
Binnen had alweer een nieuwe groep kinderen
zich geïnstalleerd om voorgelezen te worden.
Langzaamaan werden ook de kleurplaten van
Spuit Elf die klaar lagen onder handen genomen.
“We doen veel aan voorlichting”, legt Anne de
Jager uit. “Voor deze brandweerweek kwam
het initiatief bij Pleunie Oostenveld van de
Makkumer bibliotheek vandaan. We werken
natuurlijk graag samen met een instelling die
te boek staat als leverancier van betrouwbare informatie en het enthousiasme van Pleunie, die er meteen een brandweerweek voor
de hele zuidwesthoek van maakte, werkte
aanstekelijk. Brandveilig leven, dat is wat we
promoten. Dat doen we bijvoorbeeld ook door
projecten in groep 7 en 8. De kinderen krijgen
voorlichting op school en huiswerkopdrachten voor thuis. Zo betrek je ook de ouders en
grootouders erbij. Ook studenten en ouderen
die steeds langer op zichzelf blijven wonen zijn
voor ons doelgroepen”, aldus De Jager.
Voor de jonge jeugd van Makkum was het een
indrukwekkende en leerzame kennismaking
met de brandweer. Zij weten nu wat de brandweer allemaal doet én hebben een ontzettend
leuke middag gehad.

Prijzen categorie trendy/chique: 1e prijs:
Kadobon VanNuyen Hoeden t.w.v. € 75.-; 2e
prijs: Kadobon Sauna de Leliehof t.w.v. € 52.-;
3e prijs: Kadobon Tent consumptiebon Kaats
Vereniging twv € 25.Prijzen categorie grappig/origineel: 1e prijs:
Kadobon VanNuyen Hoeden t.w.v. € 75.-; 2e
prijs: Kadobon Sauna de Leliehof t.w.v. € 52.-;
3e prijs: Kadobon Tent consumptiebon Kaats
Vereniging twv € 25.Zoals we in Makkum gewend zijn gaan we er
een mooi feest van maken.”
De uitslag vindt plaats op Keatslân De Seize
voorafgaand aan de prijsuitreiking van het
Hoofdklasse kaatsen. “Maak er wat moois
van! We kijken er naar uit!”, aldus VanNuyen
en haar juryleden.
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Tineke Attema nije regisseur Doarpskrite
troch Sjirk Wijbenga

2 juli 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Afscheid kindernevendienst
9 juli 9.30 uur Van Doniakerk
Prop. J. v.d. Wal Groningen
Holle Poarte Zondag 2 juli
Voorganger: Dhr. G. Wijngaarden
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. mevr. Ruardi zangeres.
Holle Poarte Zondag 9 juli
Voorganger: Dhr. P. Hopman
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. het Gospelduo “Reprise in Time”

Nei trije jier hat de Doarpskrite Makkum ôfskie
nommen fan harren regisseur Hinke Wolthuizen. Har opfolgster is Tineke Attema út Makkum.
Tineke, 50 jier ferlyn berne yn Makkum, is no
sa’n tweintich jier aktyf yn it Fryske toanielwrâldtsje. It toaniel hat se meikrigen fan thús.
Heit Sybold hat jierren ferbûn west oan de
Doarpskrite en naam syn dochter gauris mei
nei in toanielstik.
“Ús heit hie faak boaze rollen, seit Tineke.
“Dat hie ik wolris in neidiel. Yn it winterskoft
wie der dan thús ek faak yn sa’n rol. Om it mar
sa goed mooglik te dwaan. En dat joech betiden wolris wat argewaasje”. Tineke spile yn
1990 foar it earst by de Doarpskrite mei yn it
stik “Polysje Wynstra swetst mar op”. Cees
Romein wie de regisseur.
Dêrnei socht Tineke har eigen paad yn de
toanielwrâld. Op har trytichste folge se aktearlessen by Keunstwurk by dramaturch Hans
Braus. Sa kaam se by Frats telâne, (Fryske
Amateurs Theater Skoalle), en die mei oan
ferskate projekten. Tidens de aktearlessen
ûntstiet der dan in toanielstik. Hjirmei waarden
se 5de fan Nederlân wat bêst wol in prestaasje
wie. Gefolch wie dat de ploech in toerke troch
Nederlân makke en op ferskate plakken spylje
mochten.
Mar Tineke ferlear Makkum net út it each.
Se die mei oan “De Tredde Helte”, in produksje fan Breinroer. In komeedzje weryn
fjouwer jonges fan in fuotbalklub elkoar nei
30 jier wer sjogge. Hoewol’t it stik bedoeld wie
om yn kantines fan fuotbalferienings te spyljen, waard yn Makkum keazen foar de Swan.
Dêrnei die Tineke de rezjy oplieding dy’t se
mei sukses ôfsluten hat. Har ôfstudearprojekt
wie de Spaenske Hoer fan Hugo Claus yn it
posthús te Hearrenfean.
Fiif jier ferlyn kaam Tineke by de Doarpskrite
werom en spile se mei yn it stik “ Gekkehûs

Agenda

yn it sikenhûs” regisearre troch Marijke Geartsma.
Yn 2008 sette se ûtein mei de skriuwoplieding
oan de Skriuwersfakskoalle yn Amsterdam.
Doe’ de Makkumer keatsferiening in skriuwer
socht foar de jubileum Revue kamen se al gau
telâne by Tineke.
Takomjier spilet de Doarpskrite Makkum “Famylje” fan Maria Goos. It sil it debút wurde fan
Tineke Attema as regisseur. Se sjocht der nei
út. “Ik tink dat ik der no wol klear foar bin. Ik
kin it stik. It giet oer in famyljewykein op wintersport. Yn 2003 ha ik it sels spile. De Krite
spilet it stik takomjier yn de Swan. Soks freget
in protte kreativiteit en dat makket de útdaging
grut”.
Der is noch in mutaasje by de Krite. Foarsitter Toos van As hat op de lêste gearkomste
ôfskie nommen as foarsitter. Ewoud van der
Kamp is har opfolger. Alet Koornstra is it nije
bestjoerslid.

Rock at the Docks zomereditie!
door Jetze Genee
Het jaarlijks terugkerende rockfeestje in de
bovenzaal van de Prins wordt dit jaar op de
eerste juli gehouden. Alweer de 5e editie van
dit festival aan de haven van Makkum. De organisatie wordt door de heren van de Streak
Easer Machine opgepakt en die zorgen voor
een vertrouwde portie rockmuziek met ieder
jaar een verrassende act of acts in een aanpalend genre. Dit jaar is dat Tess & her Highway
Patrol geworden.
Deze rockabilly band uit Leeuwarden speelt
eigen repertoire èn heerlijke covers. Een band
met klasse, voorzien van een swingende frontvrouw en muzikanten tjokvol rock & roll-ervaring. Met onze eigen contrabassist Okke de
Boer in de gelederen heeft deze band een
duidelijke link met Makkum. Met een drukke

Kerkdiensten

agenda en onder andere al speeltijd bij Omrop
Fryslân radio Noarderwyn-live, speelt deze
formatie zich goed in de kijker.
De kijker bij de Streak Easer Machine is vooral gericht op het plezier het muziek maken en
het uitlichten van rocknummers die niet veel te
horen zijn op radio of podia. Na het succesvolle optreden op Leugenbollepop vorig jaar
zijn alle ogen gericht op Rock at the Docks!
Leugenbollepop ontbreekt namelijk dit jaar en
komt volgend jaar weer op de agenda. De heren van de Streak Easer Machine rekenen dan
ook op veel publiek om de leemte van Leugenbollepop te vullen. Aan de set van beide
bands zal het niet liggen, een brede muzikale
keus en veel diversiteit aan muziek. Zaterdagavond vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom bij lustrum editie van Rock at the Dock’s
in de Prins aan de havens van Makkum.

Zaterdag 1 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur Tjserkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum en
de Van Doniakerk in Makkum zijn open. In de
Van Doniakerk is Fiber Art van Eveline v.d. Pas
tentoongesteld.
Zaterdag 1 juli: Witmarsum - Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de kantine van Mounewetter.
Zaterdag 8 juli: Witmarsum - Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de kantine van Mounewetter.
Woensdag 12 juli Strandbibliotheek
Is jouw vis dapper, stoer of vrolijk?
Schilderen met zand en verf op canvas.
Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.

Ingezonden Mededeling
DHL KIALA POSTNL
In Makkum geen DHL punt meer, in Makkum
geen Kiala punt meer. Dat is jammer, wij zijn
nu verplicht om PostNL te gebruiken voor de
pakket verzending. KIALA kost slechts € 3,95
DHL € 5,- PostNL € 6,95. Voor een enkel pakketje is dat geen probleem. Voor mensen die
adverteren op b.v Marktplaats is het wel een
probleem. Potentiële kopers haken vaak af
omdat de verzendkosten te hoog zijn. En dat
is jammer. Ook in de wijde omtrek geen enkel
service punt in de buurt, Zürich is ook al gesloten. Wie o wie of welke middenstander kan
hier verandering in brengen?
Een Marktplaats verkoper.

Oud papier wordt opgehaald
Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag
1 juli uw oud papier op. Voor het gebied ten
zuiden van de 2e Melkvaart komen de leden
van de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om
de dozen langs de weg op te halen. Voor de
straten ten Noorden van de 2e melkvaart (dus
vanaf it String, de Jister en de Kamp/ Gearen)
gaan we er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in de container te brengen. Bij voorbaat hartelijk dank!
In de maand augustus wordt er geen papier
opgehaald door Muziekvereniging Hallelujah
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Nico Morien ziet ze vliegen…

Op zaterdag 17 juni was vlakbij Terhorne een
weiland ingericht om helikopter vluchten te
laten uitvoeren. Door alle AD Autobedrijven
in Friesland was via een like op facebook een
helikopervlucht te winnen. Voor Makkum was
AD Autobedrijf Nico Morien degene die zijn
klanten mocht uitnodigen om een vlucht te
maken. Deze klanten waren Dirk Laay, Johan
Stallmann, Bouke Hiemstra, Marc en Claudia
de Boer uit Makkum. Ulbe en Matsje Jongsma en Esther Oudekerke uit Sneek, Rennie

Veltman uit IJlst, Fokke en Minke Karsten uit
Kimswerd en Pietsie Goslinga uit Pingjum.
De hele dag werd er gevlogen, de klanten
van AD Autobedrijf Nico Morien gingen in
drie groepen vanaf twee uur de lucht in. De
eerste groep Makkumers maakten een rondje boven Makkum. De tweede groep boven
Sneek en IJlst en de derde groep richting Harlingen. Een uitgebreide catering was de hele
dag beschikbaar voor diegene die moesten
wachten en voor de kleintjes een speeltuin,

Makkum beleeft grandioos kunstzinnig weekend
Pinksteren 2017 stond voor het eerst in teken van Makkum Art.
Makkum heeft een grandioos kunstzinnig
weekend beleefd! In grote getale kwamen
bezoekers van alle windrichtingen naar ûs
moaie doarpke! Makkum bruiste van gezelligheid en saamhorigheid, waarbij de
ontmoeting met kunst en elkaar zorgde
voor bijzondere momenten. Als organisatie
willen wij graag een dankwoord uitspreken, met name voor de enthousiaste vrijwilligers, alle locatiehouders en de betrokken sponsoren.
Alle overige initiatieven van lokale onder-

nemers werden zeer gewaardeerd, de
weergoden waren ons uitermate gunstig
gezind en last but not least bedanken wij
de kunstenaars uit Makkum, omstreken
en van nog veel verder voor hun deelname
zo’n eerste keer! Kortom, de organisatie
kan terugkijken op een geslaagd eerste
Makkum Art kunstweekend, waarbij we al
met een schuin hoofd vooruitblikken naar
een vervolg...
Makkum, bedankt!
Bestuur Stichting Makkum Art.

springkussen en ijsjes. Het was stralend weer
zodat er zonder oponthoud een strak schema
kon worden gevlogen. Een grote glimlach op
ieders gezicht, een veel te korte belevenis zoals iedereen beaamde en hartstikke spannend
voor hun die voor de eerste keer een helikopervlucht maakten. Deze actie was een groot
succes dankzij AD Autobedrijf Nico Morien en
voor herhaling vatbaar maar dan vanzelfsprekend met andere klanten .

GEVRAAGD:
Vakantiehulp vanaf 16 jaar
- Ben je niet bang je handen uit
de mouwen te steken
- Wil je allerhande werkzaamheden
verrichten
- Vind je het leuk om met toeristen
om te gaan
- Lijkt het je leuk om buiten
werkzaam te zijn
Email dan naar:
r.g.joustra@hetnet.nl
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Straatkaatsen Witmarsum een groot succes
Onder ideale omstandigheden vond de afgelopen week het straatkaatsen plaats in Witmarsum. De opzet was weer gelijk aan voorgaande jaren waarbij straten/buurten tegen
elkaar spelen en op sterkte worden ingedeeld.
Iedere inwoner kan dus meedoen. In totaal telde de lijst 36 parturen, een mooi aantal. Wedstrijdleider Herman Sprik had de organisatie
weer voortreffelijk voor elkaar. Bijzonder was
dat Johan P. Bergsma 25 jaar lang scheidsrechter is geweest tijdens het straatkaatsen en
daarvoor - terecht - even in het zonnetje werd
gezet. Vrijdagavond 22.00 uur viel de laatste
slag. De uitslagen.
Heren A (3 parturen)
1. Melvin Tolsma, Sander Elgersma en Gert
Jan Meekma
Heren B (6 parturen)
1. André Dijkstra, Mark Burger en Redmer
Zaagemans; 2. Gabian van Popta, Hilbrand
Smid en Klaas-Jan Haitsma; 3. Thomas Sprik,
Steven Nesse en Egbert Jan van Goslinga
Heren (6 parturen)
1. Max Alen, Nico Dijkstra en Mark Hofstra; 2.
Jaring Nicolai, Klaas Haitsma en Thijs Witteveen; 3. Arno Burger, Nick van Dorsselaar en
Mike van Dorsselaar
Heren D (8 parturen)
1. Martin Gaastra, Durk Cuperus en Michiel de
Jong; 2. René Rotsma, Jorn Hofstra en Remco Haitsma; 3. Jan Piersma, Riets Piersma en
Marco Menage
Dames A (4 parturen)
1. Sandra Wagenaar, Feikje Kuiper en Aukje
Hibma;
Dames B (6 parturen)
1. Gerda van Popta, Anneke Smid en Wietske
Bebelaar; 2. Aukje Heslinga, Myriam de Ruiter
en Grieta Veninga; 3. Suzanne Bosma, Marijke

Alle prijswinnaars van het straatkaatsen in Witmarsum op de foto.
Ypma en Wilma Ypma
Dames C (3 parturen)
1. Maryan van der Molen, Sjoukje Wiersma en
Marieta van Zelstra

Gratis concert Jeugdkorps De Notenkrakers
Donderdagavond 6 juli om kwart voor 7 is het
zover. Dan geven De Notenkrakers, het jeugdkorps van Muziekvereniging Hallelujah, een
concert in de theaterzaal van het MFC. De kinderen van AMV ( Algemene Muzikale Vorming)
doen ook mee aan het concert. Het is gratis en
iedereen is van harte welkom.
Denkt u erover om uw kind op muziekles te
doen? Kom dan vooral even langs om samen
met uw kind te luisteren en te ontdekken

welke instrumenten er in ons jeugdkorps bespeeld worden.
De kinderen van groep 5 en 6 van De Populier
en de Sint Martinusschool kregen op 22 juni al
voorlichting over muziekvereniging Hallelujah
van jeugdbestuurslid Rixt van der Bles. Jullie
zijn op deze avond, samen met je ouders, van
harte welkom om te kijken en te luisteren hoe
het er bij een jeugdkorps in actie aan toe gaat.
We hopen op een volle zaal met veel publiek!

Oproep: vrijwilligers gezocht!
Binnen Avondrust zijn vrijwilligers actief, een zeer waardevolle aanvulling op de medewerkers en bewoners .
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken nog vrijwilligers voor bijv. koffie
schenken, wandelen, kegelen, technische klusjes etc.
Heeft u tijd tot uw beschikking en wilt u iets betekenen voor een ander of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de vrijwilligers coördinator Grietje de Haan. Dit kunt
u doen via de receptie 0515-231655 of mail naar: receptie2.avondrust@patyna.nl
Vrijwilligers die al werkzaam zijn bij Avondrust en die ruimte hebben er iets bij te doen zijn
van harte uitgenodigd.
Ook studenten die nog studie punten moeten halen kunnen zich aanmelden.

KV MAKKUM
ORGANISEERT
PEARKEKEATSEN
De Keatsatelier J. Scheepvaart
Pearkekeatspartij wordt op
zondag 2 juli a.s.gehouden.
Aangezien het een WILDE PARTIJ is,
hoef je geen lid te zijn van
de KV Makkum.
Er wordt gekaatst in een
A-en een B-Klasse.
Het kaatsen begint om 11.00 uur.
De kransen worden aangeboden
door Fiksdesign.
Opgeven kan t/m zondagochtend
2 juli 9.30 uur in de kantine
of bij het secretariaat 06 51 071 052
/ secretariaat@kv-makkum.nl
De kantinedienst wordt vandaag
verzorgd v.a. 10.30 uur door
Janny Tuil en Gerda Bleeker
v.a. 15.00 uur door
Albert enMeta v.d. Woude
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Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

We zijn uw Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
09:30-12:00 13:30-17:30
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
Bedrijven van Makkum staan op
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TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

